


TỔNG QUAN 

NỘI DUNG  

Phân tích chuyên sâu, phổ cập kiến thức 
cơ bản cũng như nâng cao về chiến 
thuật trong bóng đá 

 

THỜI LƯỢNG:  

10 PHÚT 

 

PHÁT SÓNG:  

01 SỐ/TUẦN 
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FORMAT 
PHỔ CẬP KIẾN THỨC 

Phổ cập kiến thức về chiến 
thuật (sân 11, sân 7). 

Phân tích, giải đáp thắc mắc 
về tình huống gây tranh cãi 
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FORMAT 

PHA BÓNG KINH ĐIỂN 

Trích 1 tình huống điển hình 
để nhận mạnh vai trò chiến 
thuật hay vị trí bất kỳ trong 
bóng đá. 
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FORMAT 
PHÂN TÍCH LIBERO 

Phân tích tình huống đáng 
chú ý nhất trong 1 trận đấu 
bằng công nghệ Libero 
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DẪN CHƢƠNG TRÌNH 
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 Các cựu cầu thủ, các HLV có uy tín , có kiến thức chuyên sâu, có kinh 

nghiệm thực tế , có kỹ năng diễn đạt và truyền tải thông tin 

HLV LÊ 

QUANG LONG 

 
 Cựu cầu thủ 

Hòa Phát 

Hà Nội. 

 Trợ lý HLV 

U15 VN 

HLV ĐẶNG 

PHƢƠNG NAM 

 
 Cựu tuyển thủ 

Quốc gia. 

 Trợ lý HLV 

ĐTQG VN 

  HLV tại Trung 

tâm đào tạo 

bóng đá trẻ 

Viettel 



KHÁCH MỜI 
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•Các cầu thủ đang thi đấu hoặc đã giải nghệ, có kinh 
nghiệm và tƣ duy chiến thuật.  Cầu thủ 

•Các HLV có chứng chỉ FIFA, có uy tín, có kinh nghiệm và 
kiến thức thực tế hoặc các giảng viên FIFA từng đứng 
lớp của VFF. 

Huấn luyện viên 



THỂ 

HIỆN 

Sử dụng công nghệ Libero phân tích 

các tình huống một cách trực quan, 

rõ ràng và chính xác, đặc biệt trong 

các tình huống gây tranh cãi. Qua đó 

giúp khán giả có một góc nhìn tổng 

quát và chuyên sâu về trận đấu, về 

chiến thuật của từng đội bóng và lối 

chơi của từng cầu thủ. 
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THỂ HIỆN 

Các thông số xoay quanh trận đấu, cầu thủ đƣợc thể hiện sinh động, 

đẹp mắt và trực quan qua kỹ thuật đồ họa, bổ trợ tối đa cho phần phân 

tích Libero cũng nhƣ quan điểm của khách mời. 
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  Liên tục cập nhật thông tin về bóng đá và thể 
thao mới trong ngày thông qua hàng loạt các 
chương trình, bản tin cập nhật 24/24h 
 
 Đăng tải các chương trình có bản quyền riêng 
(độc quyền) với nội dung đặc sắc, chuyên biệt về 
thể thao 
 
 Có rating đo lường khán giả Kênh 

 
 

2.5 triệu thuê bao trên hệ thống VTVcab  

tương đương hơn 10 triệu người trên các 

thành phố lớn. 

Kênh thể thao chuyên biệt về bóng đá đầu tiên 

và duy nhất tại Việt Nam 
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NỘI DUNG KÊNH 

• Thể loại: Bóng đá trong nƣớc và quốc tế 

• Đối tƣợng chính: Nam giới, 18 - 45 tuổi 

• Khung giờ vàng: 20h – 23h/ngày 

 

• Các giải đấu lớn: Cúp Liên đoàn Anh, Vòng  loại 
Euro 2020TM, Nations LeagueTM,  La Liga; Bundesliga 

• Các giải trong nước: V.League, Cúp quốc gia 

• Thế giới bóng đá hấp dẫn, phong phú 



• Trực tiếp Bundesliga 

• Trực tiếp La Liga 4 mùa liên tiếp 

• TRỰC TIẾP hệ thống các giải bóng đá Anh:  Hạng nhất Anh, Cúp Liên 
đoàn Anh, … 

• Trọn vẹn tất cả trận đấu của các đội tuyển quốc  gia Châu Âu tại: UEFA 
Nations LeagueTM, vòng  loại UEFA Euro 2020TM, vòng loại FIFA World  
Cup 2022TM (khu vực Châu Âu) 

• Đồng hành cùng bóng đá Việt Nam : 

 V.League 

 Hạng nhất quốc gia 

 Cúp Quốc gia Việt Nam 

 Các trận đấu quan trọng của Đội tuyển Việt  Nam, U23 Việt Nam 
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Quảng cáo thương hiệu xuất 

hiện trên các khung giờ vàng 

trên Kênh 
Kể từ ngày 01/01/2020, Công ty CP TM  và ND 

LOGO 

XOAY 

HÌNH THỨC 

QUẢNG CÁO 

KHAC 

TVC 

QUẢNG 

CÁO 

CHẠY 

CHỮ 



 Logo xuất hiện trên tại tất cả các 

bản tin chính thức trên kênh 

Bóng đá TV 
 Tầng suất: 5 phút/lần x 10 s 
 02 khung giờ bản tin 

 MC cảm ơn nhà tài trợ mở đầu 

và kết thúc bản tin trên kênh 

Bóng đá TV 

 02 khung giờ bản tin  TVC nhà tài trợ xuất hiện  mở đầu và 

kết thúc bản tin trên kênh Bóng đá TV 

 02 khung giờ bản tin 



 Thương hiệu/Logo/sản phẩm được xuất hiện trong 
chương trình Nội dung  

 Giới thiệu và phân tích chuyên sâu sản phẩm 

của Nhà Tài Trợ trong trường hợp nội dung 
thích hợp 



GÓI TÀI TRỢ 



GÓI TÀI TRỢ SỐ 1 
19 

STT Nội dung Đơn vị 
Số lần 

mỗi CT 
1 tháng 

Đơn giá 

QC Bóng 

đá TV 

Chi phí QC (Tham 

khảo) 
Chi phí tài trợ 

Chi phí tiết 

kiệm ( so với 

giá QC) 

1 
 TVC 

quảng cáo 
  30 giây 2 4 8,000,000 64,000,000 

40,000,000 94,400,000 

2 
Panel giới 

thiệu NTT 
  5 giây 2 4 2,800,000 22,400,000 

3 
Logo 

trƣờng 

quay 

 Cả 

chƣơng 

trình 
1 4 5,000,000 20,000,000 

4 Logo xoay 10s 2 4 2,000,000 16,000,000 

5 
Logo chạy 

chữ 
10s 2 4 1,500,000 12,000,000 

  TỔNG  134,400,000 

Giá trị tài trợ:  40.000.000  VNĐ (Chưa bao gồm VAT) 



GÓI TÀI TRỢ SỐ 2 
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STT Nội dung Đơn vị 
Số lần 

mỗi CT 
3 tháng 

Đơn giá 
QC Bóng 

đá TV 

Chi phí QC (Tham 
khảo) 

Chi phí tài trợ 
Chi phí tiết 

kiệm ( so với 
giá QC) 

1 
 TVC 
quảng cáo 

  30 giây 2 12 8,000,000 192,000,000 

100,000,000 303,200,000 

2 
Panel giới 
thiệu NTT 

  5 giây 2 12 2,800,000 67,200,000 

3 
Logo 
trường 
quay 

 Cả 
chương 
trình 

1 12 5,000,000 60,000,000 

4 Logo xoay 10s 2 12 2,000,000 48,000,000 

5 
Logo chạy 
chữ 

10s 2 12 1,500,000 36,000,000 

  TỔNG  403,200,000 

Giá trị tài trợ:  100.000.000  VNĐ (Chưa bao gồm VAT) 
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THANKS! 
Thông tin liên hệ: 

 


